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 6דצמבר2016 ,

אילניה

יוסי /2016מליאה/פרוטוקולים 7-

פרוטוקול ישיבת מליאת 7/2016

ארבל
בית קשת

מיום  4בדצמבר 2016
משתתפים:

מוטי דותן  -ראש המועצה
דוב וולפה  -מ"מ וסגן ראש המועצה
יום טוב בן ששון – חבר
אריה שוורץ – חבר
עציון אושרי – חבר
אברהם שפיגלר  -חבר
ראובן ועקנין – חבר
דדי בן דוד – חבר
אשר כהן  -חבר
דני טל ית  -חבר
פז עפרוני – חבר
רפי קרמר – חבר
בועז יוסף  -סגן
בועז מועלם  -חבר
תומר מועלם – חבר
אלי פררה – חבר

בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר -זיתים
כפר -חטים
כפר -קיש

נעדרים:

משה שמשון  -חבר
שחר שטדלר – חבר

לביא

משתתפים נוספים:

יוסי יצחקי  -מנכ"ל
שמואל אייזנברג  -גזבר
עו"ד אבי שמואלי  -יועץ משפטי
אורטל יצחק ,רו"ח – גזברות
אלי דהן – מבקר פנים מועצה

מסד
מצפה

תחילת הישיבה 18:00

מצפה -נטופה

להלן סיכום הישיבה:
שדה -אילן

יוסי יצחקי

אני מבקש להוסיף לסדר היום של המליאה בסעיף אישור תקציבי ועדים

שדמות -דבורה

מקומיים לשנת  2017גם את תקציבי הישובים :כפר חיטים ,בית רימון ,שדמות
דבורה וכפר זיתים שהגיעו אלי במהלך השבוע לאחר הוצאת הזימון וסדר היום

שרונה

לישיבה.
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אילניה
ארבל

הצבעה:

כל הנוכחים בעד ,אין מתנגדים .

החלטה:

אושרה התוספת ,אישור תקציבי הישובים :כפר חיטים ,בית רימון ,שדמות
דבורה וכפר זיתים לסדר היום בישיבה.

בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים

סעיף 1

דוח ראש המועצה

מוטי דותן

מוסר עדכון על כמויות הגשם שירדו בגליל התחתון בסוף השבוע.

סעיף 2

הצגת דוח הרבעון השלישי לתקופה של 30.9.2016

שמואל אייזנברג

סעיף זה אינו עדכון תקציב  2016אלא הצגת הדוח הרבעוני השלישי לתקופה של
.30.9.2016

כדורי

הרבעון השלישי מסתיים בגרעון של  620אש"ח ,ניתן לראות שבצד ההכנסות
העצמיות יש ירידה ב היטל הביוב בצורה משמעותית בגלל עצירה בהרחבת

כפר -זיתים

הישובים בכלל ובעיקר בגבעת אבני וכן ירידה ב השתתפויות משרד החינוך עקב
סגירת  3גני ילדים ,בצד ההוצאות יש גידול בהוצאות שכר בחינוך עקב תוספת
סייעות בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד וכן בהסעות חינוך ,כמו כן יש גידול

כפר -חטים

משמעותי בהוצאות הכלליות ,בעיקר בתברואה והטיפול בפינוי הפסולת

כפר -קיש

והוצאות גדולות יותר מעבר לתקציב גם בתחום מערכת הביוב.
עם זאת להערכתי ועל פי הנתונים שבידי ,כנראה נסיים שנה זו באיזון וזאת

לביא

לאור ההכנסות הנוספות הצפויות במועצה שיהיו במהלך חודש דצמבר.
מסד
מצפה

משתתפים בדיון:

אורטל יצחק ,בועז מועלם ,אברהם שפיגלר.

שמואל אייזנברג

הירידה של המועצה ב דרג הסוציאו -אקונומי מ  7-ל  6-טרם משפיע על
השתתפויות משרדי הממשלה ורק בשנת  2017נדע האם יש לנושא השפעה.

מצפה -נטופה
שדה -אילן

סעיף 3

תב"רים לאישור
תב"ר  – 1371מתקני משחקים בישובים – העברת יתרה לקרן עבודות פיתוח

שדמות -דבורה
שרונה

וסגירת התב"ר

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר ה עברה לקרן עבודות פיתוח וסגירת התב"ר
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אילניה
תב"ר  – 1377בניית גן משחקים במצפה נטופה – הגדלת התב"ר
ארבל

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר

בית קשת
תב"ר  – 1403בי"ס בנימין רוטמן  -הגדלת התב"ר ותוספת תרומה
בית רימון

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר ותוספת תרומה

גבעת אבני
תב"ר  – 1422תשתיות ל  30-יח"ד במצפה נטופה – הגדלת התב"ר
הודיות

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר

הזורעים
תב"ר  - 1442סימון כבישים והתקני בטיחות  – 2015העברה מקרן ע .פיתוח
כדורי

וסגירת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושרה העברה מקרן ע .פיתוח וסגירת התב"ר

כפר -זיתים

הצבעה:
החלטה:

כפר -חטים

תב"ר  – 1447שיפוצי קיץ במוס"ח  – 2016הגדלת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר

כפר -קיש

הצבעה:
החלטה:

לביא

תב"ר  – 1472פסטיבל התבור  – 2016הגדלת התב"ר

שמואל אייזנברג:
מסד

לאור בקשות חברי המליאה יוצגו בפני חברי המליאה

ההוצאות בסעיף כללי ()₪ 73,657

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר

מצפה

הצבעה:
החלטה:

מצפה -נטופה

תב"ר  – 1485תכנון מפורט ל  28-יח"ד בשדה אילן –פתיחת התב"ר

שדה -אילן

הצבעה:
החלטה:

שדמות -דבורה

תב"ר  – 1490תב"ע ל  75-יח"ד בשרונה – פתיחת התב"ר

שרונה

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר פתיחת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושר פתיחת התב"ר
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אילניה
תב"ר  – 1491הרחבת כביש וחניה במתחם גנ"י בית רימון – פתיחת התב"ר

הצבעה:
החלטה:

ארבל

כל הנוכחים בעד
אושר פתיחת התב"ר

בית קשת
תב"ר  – 1492הרחבת כביש וחניה במתחם גנ"י ארבל – פתיחת התב"ר

הצבעה:
החלטה:

בית רימון

כל הנוכחים בעד
אושר פתיחת התב"ר

גבעת אבני
תב"ר  – 1494שיקום מורדות רכס סירין – שביל נוף ומצפורים – פתיחת
התב"ר

הודיות

כל הנוכחים בעד
אושר סגירת התב"ר

הזורעים

הצבעה:
החלטה:

כדורי

תב"ר  – 1495סקר ערכי טבע ונוף גליל תחתון – פתיחת התב"ר

כפר -זיתים

הצבעה:
החלטה:

כפר -חטים

תב"ר  – 1497גינה קהילתית במושב אילניה – פתיחת התב"ר

הצבעה:
החלטה:

כפר -קיש
לביא

כל הנוכחים בעד
אושר פתיחת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושר פתיחת התב"ר

סעיף 5

אישור שמות רחובות מושב שדה אילן

יוסי יצחקי

על פי בקשת משרד הפנים מוצגת בפני המועצה תוכנית שמות רחובות ומספור

מסד

בתים במושב שדה אילן .השמות נבחרו על ידי חברי המושב ואושרו בישיבת

מצפה

הועד בישוב.
אני מבקש את אישור המליאה.

מצפה -נטופה
שדה -אילן
שדמות -דבורה
שרונה

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושרה מפת שמות הרחובות ומספור הבתים במושב שדה אילן

סעיף 6

אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2017

יוסי יצחקי

אני מבקש את אישורכם לתקציבי הועדים המקומיים לשנת  .2017התקציבים
הוגשו מ  11-ישובים ועדיין חסרים  5ישובים שטרם הגישו את התקציב
לאישורכם.
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אילניה
ל הלן בקשות הישובים לתקציב .2017

ישוב

ארבל

תקציב בש"ח

אילניה

275,192

בית קשת

בית רימון

231,284

בית רימון

גבעת אבני
הזורעים

1,656,415
2,063,176

כפר זיתים

304,700

גבעת אבני

כפר חיטים
כפר קיש

1,172,700
777,943

הודיות

מסד

516,713

מצפה

112,074

שדה אילן

879,980

הזורעים

שדמות דבורה

1,715,942

כדורי
כפר -זיתים
כפר -חטים
כפר -קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה -נטופה

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושרו תקציבי הועדים המקומיים לשנת  2017כמפורט:
תקציב בש"ח
ישוב
אילניה

275,192

בית רימון

231,284

גבעת אבני
הזורעים

1,656,415
2,063,176

כפר זיתים

304,700

כפר חיטים
כפר קיש

1,172,700
777,943

מסד

516,713

מצפה

112,074

שדה אילן

879,980

שדמות דבורה

1,715,942

שדה -אילן
שדמות -דבורה
שרונה
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אילניה

אישור נסיעות לחו"ל בתפקיד במסגרת אורט העולמי של מוטי
דותן ראש המועצה לשנת 2017

סעיף 7
ארבל
בית קשת
בית רימון

 31- 27ינואר 2017

מיאמי ,ארה" ב

 24- 19מאי 2017

מדריד ,ספרד

 24- 20אוקטובר  2017ג'נבה ,שוויץ

גבעת אבני

בועז מועלם

הודיות

מוטי דותן

אני מושך את הדיון בבקשתי לאישור הנסיעות לחו"ל בתפקיד.

הזורעים

סעיף 8

הצגת דוחות כספיים מבוקרים לשנת  2015של התאגידים:

אני מבקש מראש המועצה להגיש את הבקשה בהתאם להערות מבקר המדינה,
כולל מה העלות למועצה בגין נסיעות אלה.

כדורי
כפר -זיתים

שמואל אייזנברג

העמותה לקידום הספורט בגליל התחתון
העמותה למען הגליל התחתון
נחלת נפתלי חברה בע"מ
ואורטל יצחק מציגים את הדוחות הכספיים 'המבוקרים של התאגידים לשנת
 2015לחברי המועצה.

כפר -חטים
כפר -קיש

סיום הישיבה

.20:00

לביא
מסד
מצפה
מצפה -נטופה

_______________
יוסי יצחקי

________________
מוטי דותן

שדה -אילן
שדמות -דבורה
שרונה
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